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)המשך מעמוד ו(1
בפעם האחרונה נדונו הצעות אלה בכנסת
לפני כחצ ־שנה .על שולחן הכנסת היו
מונחות הצעותיהן של מפ״ם וחרות ,וכבר
רמזו נציגי המפד״ל ואחדות־העבודה כי
מפלגותיהם יצביעו בעד התיקון .אולם שר
המשפטים הבטיח בי יקיים התייעצות עם
חברי ועדה מתאימה ,שתשקול בדבר הנהגת
התיקונים ,וההצעות הוסרו מסדר היום.
למנהיג סיעת חירות ,ח״ב מנחם בגין,
היה ברור כי מדובר בהתייעצות עם ועדת
חוק ,חוקה ומשפט ,בה הוא חבר .ואמנם,
בישובת הועדה ,הזכיר לשר המשפטים את
הבטחתו .אך לדוב יוסף היו כוונות אחרות:
הוא זימן להתייעצות כמד ,מחברי הועדה,
השייכים לקואליציה .״הטעיית הכנסת!״ הת
רעם בגין.
הסתערדת מחודשת .כאשר גם הת
ייעצות זו לא נשאה פרי ,החליטו בגין
וח״ב מפ״ם יוסף קושניר ,לא להזניח את
העניין .השבוע הגישו הצעות חדשות לתי
קון החוק.
בגין הסתמך שוב על החלטת בית־המשפם
העליון בפרשת כהן ,שקבע* :יוצא ,איפ א,
שאם בית־המשפט דוחה את הסבר הנאשם
לקיום מגע עם הסוכן הזר ,חייב הוא
להרשיע את הנאשם במסירת ידיעה סודית,
למרות היוחז משוכנע שלמעשה לא נמסרה
שום ידיעה כז א ת ...אף הדאגה לבטחון
המדינה אינה יכולה להצדיק שיבוש כזד,
של דרכי־ההוכחד ,המקובלות בהליכים ה
משפטיים.״
על כן הציע בגין :״לא יורשע אדם
שקיים מגע עם סוכן זר ,אם שוכנע בית־
המשפט כי לא מסר ידיעה סודית.״
בצורה זו יוכל בית־המשפט לקבוע על
פי -דרכי־ההוכחה המקובלות בהליכים פלי
ליים,״ ולא יהיה כבול על־ידי חוק ״שאין
הדעת סובלתו.״
השאלה המרחפת עתה מעל ההצעה המחו
דשת :מה תהיה עמדת אחדות־ה,עבודה ,וזד
מפד״ל ,כאשר יגיע הזמן להצביע בעד ה
תיקון.

היה זר ,מתוך ידיעה שההורים האדוקים
ממילא לא ישלחו את תלמידיהם לבחי
ר,ספר הממלכתיים־דתיים .אולם אם יקום זרם
עצמאי של ההסתדרות ,יהווה התחרות ישי
רה למוסדות הממלכתיים־דתיים .כי מוסדות
אלה משרתים במידה רבה את ישובי ה
עולים ,שם יכולה מפא״י להפעיל לחץ בבד
על ההורים לשלוח את ילדיהם לבתי־הספר
הנראים לה .עד כה נכנעה בפני רצון ה
הורים לתת לילדיהם חינוך מסורתי; עתה
תציע להם חינוך מסורתי — בחסות מפא״י,
במקום המפד״ל.
הרעיון נראה לאשכול ,והוא ביקש מן
המשלחת לעבד הצעה מפורטת .אך מש
שמעו על כך עסקני המפד״ל ,פרצו בזעקת־
אזהרה .״אם מפא״י תבצע את תוכניתה,״
איימו׳ ״יגרום הדבר לפיצוץ הקואליציה.״
לפחות אדם אחד לא נבהל מן האיום:
שר החינוך זלמן ארן ,שמאז הצטרפותו
לממשלת אשכול לא הסתיר את כוונתו ל
רופף את תלות מפלגתו בשותפים הדתיים.
הסככה לעתיד .מה עם עקרון החינוך
הממלכתי ,אם כל תנועה ומפלגה תקים
רשת עצמאית של בתי־ספר?
השיב ח״כ ישעיהו :״אדרבא ,כיום מ
מילא לא קיים חינוך ממלכתי־דתי .אם
נקים גם אנחנו זרם עצמאי ,אולי זד ,ית
קן את החינוך הממלכתי דתי מתוכנו ה־
מפד״לי .אולי גם תביא ההתחרות בין כל
הזרמים להסכם כנה בין כל המפלגות ה
דתיות ,ואפשר יהיה להגיע לידי פשרה:
הקמת חינוך ממלכתי־דתי בלתי מפלגתי,
כפי שהמצב בחינוך החילוני .אבל עד אז
— מדוע להשאיר בידי המפד״ל את כל מר
ד,עתיד של המדינה ,ולהגביר בכך את הסכנה
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הקלטת קולך
המהוה לחנוכה -
על ת ק לי ט בל תי שביר
ה ק ל טו ת גם על ס ר טי ם — העברה מ ס ר ט שלך ל ת ק לי ט
חגיגות בר-מצוה ,נשואין ,זימרה ,נ או מי ם ,תכניו ת רדיו
שיחות טלפון וכד׳

ה ש כ ר ה ו ש רו ת־ ח קוני ם עול טיי ם־ ר קו ר ד ד
סרטים במחיר סיטוני

שרות ל ה ק ל ע ה י שראלי-״רדיו־דוקטור״
תל־אביב ,אידלסון  ,4טל55433 .

צפור הנפש של המפלגה הדתית־לאומית
היא רשת החינוך הממלכתי־דתי .כ־100
אלף ילדים לומדים בבתי־ססר ,שהם אחוזתה
הפרטית של המפלגה 100 .אלף אלה הם
העתודה האנושית ,אשר תבט ח למפד״ל —
כך מקיזים ראשי המפלגה — כי גם בעוד 20
שנה תהיה לה אוזיזת־סחיטה על המדינה,
בשבוע שעבר התכנסו בלשכתו של לוי
אשכול כמה אנשים שתיכננו לפגוע קשות
בצפור הנפש .היו אלה אנשי הדת של
מפא״י — רב ההסתדרות צב ברנדוין ,הרב
מנהלל זכריה כהן ,ראש המחלקה הדתית
של המפלגה מנחם הכהן ,ומנהל המחלקה
לצרכי דת בהסתדרות ,סעדיה לוי .על פי
הזמנת אשכול ,נכחו גם שר המשטרה בכור
שיטרית וסגן יו״ר הכנסת ישראל ישעיהו.
הציעה המשלחת :ההסתדרות תקים רשת
חינוך דתי משלה ,שתמשוך לבתי־הספר שלה
חלק ניכר מתלמידי החינוך הממלכתי־דתי.
תשלום ״/״ .120העובדות היו רועות
היטב לאשכול ,שהרי היו חלק מכל הסכם
קואליציוני שנחתם עם הדתיים ,מראשית
המדינה .הסכם זה קבע בפירוש ,כי האגף
לחינוך דתי במשרד החינוך הוא שסח בלעדי
של המפד״ל .ראש האגף הנוכחי הוא ד״ר
יוסף גולדשמידט ,עסקן פעיל של המפד״ל,
ואין לשר החינוך כל רשות להתערב ב
ניהול האגף .את הוראותיו המעשיות מקבל
ד״ר גולדשמידט מן המרכז לחינוך דתי של
המפד״ל ,השוכן בבית מאיר בירושלים.
כל מפקח ,כל מנהל בית־ספר ,כמעט כל
מורה מתמנה על־פי שיקולים מפלגתיים של
המפד״ל .אפילו סגן שר החינוך הדתי ,קלמן
כהנא ,אינו רשאי להתערב .הוא שייך
לפועלי אגודת־ישריל.
הציעה המשלחת לאשכול  :ההסתדרות
תקים רשת של חינוך דתי עצמאי ,בדומה
לחינוך העצמאי של אגודת־ישראל ושל
חב״ד .רשתות אלד ,מוכרות על־ידי חוק
חינוך חובה  ,,ומשרד החינוך אף מכסה את
החלק הארי של תקציביהן .לגבי החינוך ה
עצמאי של אגודת־ישראל ,נקבעה השתתפות
בגובה ״/״ 85של התקציב .״למעשה,״ הסביר
אחד ממשתתפי הפגישה* ,משלמת להם ה
מדינה ״/״ 120אחוז .על כל הצבעה בעד ה־
מימשל הצבאי — תשלום נוסף.״
זעקת אזהרה .אם המפד״ל השלימה
עד כה עם החינוך העצמאי של אגו״י,
* בסן־הנל מקיפים מוסדות־החינוך ה־
דתיים השונים ״ 40"/מנלל .התלמידים בישראל.

ח״כ לורנץ

״הרי את מקודשת״
שבעוד 20־ 15שנד ,לשרור כאן שלטון תיאו־
קרטי מוחלט?־״
דעה אחרת הביע ח״כ דתי* :אין מה להת
רגש .זו בסך הכל עז שמפא״י מכניסה
לנו לפני הבחירות .ככה היינו כאים ב
תביעות ממפא״י שתמלא כל מיני התחיי
בויות .עכשיו נצטך ללחום נגדה שתבטל
את תוכנית החינוך הדתי שלה .בסוף ,לק
ראת הקמת ממשלה חדשה ,תואיל בסוכר,
לוותר .היא תוציא את העז ותומר לנו:
,תראו כמה סוב לכם ,כמה אני וותרנית׳.״

מנגנון
מינו׳ ל א ר תו ד
הידיעה על התפטרותו של מנכ״ל משרד
הבטחון ,אשר )״ארתור״( בן־נתן )העולם
הזה  ,0366קיבלה השבוע אישור נוסף.
היד ,זה כאשר נודע ,כי במשרד החוץ נשקלה
האפשרות לשלחו כשגריר לבורמה .אך
ארתור ,שהסכים לקבל תפקיד דיפלומטי,
הודיע כי ראנגון אינה נראית לו מושב
מתאים .הוא מעדיף מקום כמו פאריס ,למשל.
עתה בודק משרד החוץ את רשימת ה
מקומות הפנויים ,או העשויים להתפנות,
כדי לד,צ ע לארתור מינוי חדש.

ה מ שק
ש ל ם היום ,ק  3ל מ ח ד
הודעת משרד־האוצר דיברה על עיסקה
מיסחרית שיגרתית .נאמר בה כי הממשלה
שילמה לחברת נפטא עשרה מיליון ל״י,
העולם חזה *§*<

